
REGULAMENTO DO CONCURSO: A ser publicado no site 

www.diariogaucho.com.br/promocoes diariamente no período de 01/11/2014 a  

05/03/2015. 

 

EMPRESA MANDATÁRIA: 

Razão Social: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 

Endereço: Av. Ipiranga, nº 1.075, Azenha, Porto Alegre/RS 

Inscrição no CNPJ/MF/N°.92.821.701/0001-00 Insc. Estadual: 096.059.8405 

Email: promocoes@diariogaucho.com.br 

Fone: (51) 3218.1685  

Fax: (51) 3218.1618 

 

DATA DO INÍCIO E TÉRMINO: 01/11/2014 a 05/03/2015 

 

MECÂNICA: Qualquer pessoa interessada poderá participar da campanha, durante o 

período de 01/11/2014 a 12/01/2015, devendo recortar 60 (sessenta) selos disponíveis 

diariamente na capa do Jornal Diário Gaúcho, colar na cartela da promoção em vigor e 

trocar pelo brinde nos pontos de troca da promoção publicados no Anexo I. No 

momento da troca, o leitor receberá 03 (três) cupons para cada brinde adquirido, 

oportunizando-lhe a participação no sorteio.  

 

Para o preenchimento da cartela da promoção e consequente recebimento do brinde e 

dos cupons, não será necessário o preenchimento e a colagem sequencial dos selos.  

 

O brinde que o leitor receberá preenchendo a cartela será 01 (um) kit, composto por 

03 (três) travessas, sendo 01 (uma) travessa oval de 30,5 cm, 01 (uma) travessa 

redonda de 24,0 cm; e 01 (uma) travessa redonda de 23,0 cm de diâmetro, todas em 

cerâmica feldspática. 

 

Uma vez de posse dos cupons de participação no sorteio, o(a) participante deverá 

preenchê-los com seus dados legíveis de identificação, a saber: nome, endereço 

completo, nº, Cidade, Carteira de Identidade, CPF, nº de telefone para contato e 

responder corretamente a pergunta:  

 

“Qual o jornal gaúcho que premia seus leitores com 01 carro zero km?”.  



(   ) Diário Gaúcho    (   ) Outros 

 

Os cupons deverão ser preenchidos corretamente e depositados em urnas instaladas 

nos pontos credenciadas para a campanha conforme Anexo I, ou enviados pelos 

Correios.  

 

Essa mesma lista de postos de trocas será publicada no dia de início da promoção e 

depois, mensalmente, aos sábados, no veículo de comunicação acima citado. 

Adicionalmente, a lista dos pontos cedentes de espaço para colocação das urnas estará 

à disposição do público em geral, fixada na recepção da sede administrativa da 

empresa promotora. 

 

Ainda, os cupons a serem enviados pelos Correios devem ser direcionados ao Jornal 

Diário Gaúcho, no endereço Av. Ipiranga, nº 1075, Bairro Azenha, Porto Alegre/RS, 

CEP 90.169-900, aos cuidados da Área de Circulação do Diário Gaúcho. 

 

Estarão concorrendo ao sorteio os cupons depositados nas urnas dos pontos cedentes 

e recebidos através dos Correios até às 17h do 24/02/2015.  

 

No dia 05/03/2015, todos os cupons serão reunidos em 01 (uma) única urna 

centralizadora de onde se fará a apuração. 

 

O presente evento promocional será realizado mediante 01 (uma) apuração aberta ao 

público, que ocorrerá no dia 05/03/2015, às 10h30min, tendo como local a sede 

operacional da empresa promotora – Av. Ipiranga, nº 1075, Bairro Azenha, Porto 

Alegre/RS, que estará com livre acesso a todos os interessados. 

 

O Cupom retirado da urna centralizadora será contemplado com 01 (um) carro zero 

km, modelo Prisma LT 1.0, marca GM, modelo 2015, ano 2015, cor cinza mond, no 

valor de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais). 

 

Descrição do veículo: 

* Abertura do porta malas por controle remoto 

* Airbag duplo 

* Alarme Anti-furto 



* Ar condicionado 

* Banco traseiro rebatível 

* Chave tipo canivete dobrável 

* Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura 

* Coluna de direção com regulagem em altura 

* Controles e saídas de ar com detalhes cromado 

* Direção Hidráulica 

* Grade frontal com detalhes cromados 

* Maçanetas externas na cor do veículo 

* Provisão para instalação de rádio (não incluso fiação para alto-falantes nas portas) 

* Roda de aço aro 14' com calotas integrais 

* Sistema de freios com ABS 

* Sistema de luz "leve-me" 

* Sistema de luz "siga-me" 

* Trava elétrica da tampa de combustível 

* Trava elétrica nas portas 

* Vidro elétrico nas portas dianteiras com acionamento por "um toque", anti 

esmagamento 

* Fechamento/abertura automática pela chave 

* Sensor de estacionamento 

 

O cupom sorteado deverá apresentar resposta correta à pergunta proposta. Caso o 

cupom não apresente a resposta correta, ele será invalidado e substituído por outro 

cupom, mediante novo sorteio aleatório, a ser realizado no mesmo evento de 

apuração. 

Local de entrega do prêmio: o prêmio será entregue sem ônus algum, no endereço 

do contemplado informado no cupom de participação. 

 

Prazo para entrega do prêmio: 20 (vinte) dias após a data da apuração. 

 

Prazo de retirada (caducidade): é de 180 dias contados da data da apuração, dia 

05/03/2015. Não sendo reclamado neste período, a pessoa jurídica promotora 

converterá o valor do prêmio correspondente em moeda corrente, recolhendo o 

montante aos cofres do tesouro nacional, como renda da união, no prazo subseqüente 

de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/08/72. 



 

Não poderão participar do evento promocional em questão, dirigentes, funcionários e 

sócios da RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A. No momento da apuração 

dos cupons sorteados os nomes dos contemplados serão confrontados com uma lista 

contendo nome dos dirigentes, funcionários e sócios da RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALÍSTICA S/A. 

 

Obrigatoriamente, o contemplado deverá apresentar no recebimento do seu prêmio 

documento de identidade e CPF. O prêmio somente será entregue ao próprio premiado 

ou a terceiro desde que procuração por instrumento público outorgue poderes para 

tanto. No caso do premiado ser menor de idade, o prêmio será entregue ao 

responsável, mediante apresentação de certidão de nascimento do menor e documentos 

de identidade e CPF dos responsáveis. Nesse caso o prêmio será entregue em nome do 

menor. 

 

O participante contemplado cederá seu nome, imagem e voz, com vistas a divulgação 

do resultado sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. O prazo para a utilização 

da imagem do contemplado é de no máximo 1 (um) ano. 

 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores- participantes da 

promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos 

organizadores – Fone: (51) 3218.1685 e, posteriormente, submetidas a  Centralizadora 

de Promoções Comerciais  - Caixa Econômica Federal. Caso o participante deseje, as 

reclamações devidamente fundamentadas poderão ser dirigidas diretamente ao 

PROCON da sua cidade - Fone: 1512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

 

• Locais de entrega durante todo o período das trocas 
  

CD TIPO LOGRADOURO Nº  
CD CAVALHADA / SEDE AV WENCESLAU ESCOBAR 2054  
CD CENTRO / SEDE AV ERICO VERISSIMO 466  
CD SERTÓRIO AV DO FORTE 474  
CD CAXIAS DO SUL RUA DANILO KEHL 111  
CD CAXIAS WEIRICH RUA JOAO ANTONIO COVOLAN 111  
CD PELOTAS RUA LINDOLFO COLLOR 10  
CD LAJEADO RUA TREZE DE JUNHO  1055  
CD TRAMANDAI AV MILITÃO DE ALMEIDA 1236  
CD CAPAO RUA  FAUSTINO JOÃO PEREIRA 340  
CD SANTA CRUZ AV GASPAR BARTHOLOMAY 333  
CD GUAIBA AV NESTOR MOURA JARDIM 1543  
CD GRAVATAI AV DORIVAL CANDIDO LUIZ DE OLIVEIRA 6085  
CD SINOS/SEDE RUA SETE DE SETEMBRO 435  
CD CANOAS / SEDE RUA QUARAI 145  
CD VIAMAO AV SENADOR SALGADO FILHO 7347  
CD SANTA MARIA AV BORGES DE MEDEIROS 1719  
CD ROSARIO RUA URUGUAI 2835  
CD CRUZ ALTA RUA JANGO VIDAL 92  
CD PASSO FUNDO RUA CORONEL PELEGRINI 529  
CD ERECHIM RUA CLEMENTINA ROSSI 505  
CD BAGE RUA JOSE DO PATROCINIO 100  
     
     
• Locais de entrega somente durante um sábado do periodo da campanha 

  
CD TIPO LOGRADOURO Nº  
CARREFOUR PORTO 
ALEGRE RUA ALBION 111  

CARREFOUR CANOAS RUA MATHIAS VELHO 555  
RISSUL NOVO 
HAMBURGO AV  NAÇÕES UNIDAS  334 

 

BIG ALVORADA AV  PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 107  
ASUN CACHOEIRINHA AV  FLORES DA CUNHA 952  

 


